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Welkom op 
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We vinden het superleuk dat jij volgend jaar naar Plein Joure komt. Bij ons gaan dingen een beetje 

anders dan je op de basisschool gewend bent, maar dat wist je vast al. In dit boekje hebben we de 

belangrijkste zaken voor jou en je ouders/verzorgers op een rijtje gezet voor een goede start.

Tijdens de kennismakingsavond vertellen we je ouders of verzorgers hierover. Met dit boekje hebben 

jij en je ouders of verzorgers alle informatie bij de hand. Hoe handig is dat?

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan aan je coach! 

Geniet nog heel even van groep 8 en dan zien we je graag na de zomervakantie!

Hartelijke groet,

Alle medewerkers van Plein Joure

Beste leerling (en ouders en verzorgers), 

Plein Joure
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21e eeuwse 
vaardigheden

Start van het nieuwe schooljaarAan het begin van de zomervakantie sturen we iedereen 
informatie over de start van het nieuwe schooljaar en 
over bijvoorbeeld de planning van de eerste weken en 
de schoolkosten. Je krijgt dan ook informatie over het 
ophalen van de boeken. Andere zaken worden in de eerste schoolweken geregeld. Daarbij kun je denken aan 

inloggen op je schoolmail, Magister, wifi en je kluisje.

Schoolspullen
Naast de boeken heb je bij ons op 

school natuurlijk meer schoolspullen 

nodig. Tijdens de eerste les van ieder 

vak zal de docent aangeven wat je voor 

dat vak nodig hebt (en dus misschien 

nog moet kopen). Je moet daarbij 

dan denken aan een speciaal schrift, 

potloden of bijvoorbeeld een map. 

Dit heb je in ieder geval nodig:
• geodriehoek

• passer

• rekenmachine (Casio FX 82 MS)

• A4 schrift met ruitjes van 1 cm

• schriften met lijntjes (A4 of A5)

• multomap A4 ringband

• insteekhoesjes

• 2 collegeblokken met lijntjes

• 10 snelhechters

• etui

• witte gum

• pennen (blauwschrijvend) 

• markeerstiften

• kleurpotloden

• HB potlood en 2B potlood

• vulpotlodenset (0,5 mm)

• stevige schooltas

• kaftpapier/ boekhoesjes en 

etiketten

• koptelefoon/oortjes

• sportkleding en sportschoenen              

voor binnen en buiten

Boeken
Je schoolboeken ontvang je in de eerste 

schoolweek. 

Kluisje
Alle leerlingen krijgen een kluisje. 

Daarin kun je bijvoorbeeld je 

gymtas opbergen of boeken die je 

even niet nodig hebt. Voor 

Plein Joure is een bedrag hiervoor 

opgenomen in de vrijwillige 

algemene ouderbijdrage.

Plein Joure
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Maatwerkzone
Je begint iedere dag bij ons op school met de 

maatwerkzone. In de maatwerkzone spreek 

jij je coach en krijg je wat jij nodig hebt aan 

ondersteuning. Dat verschilt per persoon. 

De één vindt wiskunde lastig en kiest voor 

vakhulp wiskunde. De ander wil versnellen of 

kan wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken. 

Het kan allemaal. Wat jij gaat doen in de 

maatwerkzone bespreek je met je coach en 

met je ouders/verzorgers.

Keuzezone
De keuzezone staat twee keer in de week 

in de ochtend op je rooster. We vinden het 

belangrijk dat er bij ons op school iets te 

kiezen valt. En we vinden het ook belangrijk 

dat je kunt onderzoeken waar je goed in bent 

of wat je leuk vindt. Daarom hebben we de 

keuzezone bedacht. Je volgt in totaal acht 

modules, waarvan er twee verplicht zijn: 

Fries en ICT. Deze volg je met je eigen klas. De 

andere modules kies je zelf en volg je daarom 

ook met leerlingen uit andere klassen.

De keuzezone is leuk en je leert er ook nog 

eens van. In alle modules werk je namelijk aan 

de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch of 

creatief denken, samenwerken en probleem 

oplossen. Want ook al weten we nu nog niet 

precies welke banen er in de toekomst zijn, we 

weten wel dat je met deze vaardigheden goed 

voorbereid bent op de toekomst!

Leerzone
De leerzone staat bij Plein Joure iedere 

dag op je rooster. Je volgt hier de ‘gewone’ 

vakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels of 

geschiedenis (het hele rijtje staat hieronder). 

Soms krijg je een gastles, ga je op excursie of 

werk je aan een project. Ook dat hoort bij de 

leerzone. Welke opleiding je ook volgt: in de 

leerzone leggen we een stevige basis voor de 

rest van je schoolloopbaan.

Vakken
• Aardrijkskunde (mavo, havo, vwo)

• Beeldende vorming (bevo)

• Burgerschapskunde

• Engels

• Frans (havo en vwo)

• Geschiedenis (mavo, havo, vwo)

• Lichamelijke opvoeding (gym)

• Mens & maatschappij (basis en kader)

• Muziek

• Natuur & gezondheid

• Nederlands

• ORO (havo en vwo)

• Techniek

• Wiskunde

Ons onderwijs 
Het onderwijs op Plein Joure verdelen we in drie zones: de leerzone (de ‘gewone’ vakken), de 

maatwerkzone en de keuzezone. 

Plein Joure
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Kantine 
In de pauzes ben je in de kantine of op het schoolplein. Als je pauze 

hebt in de kantine kom je vast onze stewards tegen. De stewards 

zijn derdeklassers die medeleerlingen helpen om de kantine netjes 

te houden tijdens de pauze. Onze leerlingen gaan tot 1 november 

en vanaf 1 april in de ochtendpauze altijd naar buiten, behalve bij 

slecht weer. 

Telefoontas
Je mobiele telefoon heb je tijdens de 

les in principe niet nodig. Je stopt 

deze aan het begin van de les in de 

telefoontas die in ieder lokaal hangt.

LOC-gesprek
Met je coach en ouders/verzorgers 

heb je drie keer per jaar een 

gesprek. Eind september heb je een 

startgesprek, halverwege het jaar een 

voortgangsgesprek en aan het eind van het 

jaar een eindgesprek. Jij neemt als leerling 

de leiding in deze gesprekken. Door 

regelmatig met elkaar te praten leer je 

veel over jezelf, over hoe je werkt, waar je 

behoeftes liggen en de keuzes die je maakt.

Magister
In de eerste week bij ons op school krijg je inloggegevens 

voor Magister. Daarin vind je je rooster en je cijfers. 

Magister heeft een eigen app voor op je telefoon, wel zo 

handig.

We houden in Magister ook je aanwezigheid bij. Je kunt 

via Magister bovendien berichten sturen, bijvoorbeeld 

naar je coach. Je ontdekt snel genoeg hoe het werkt. 

Je ouders of verzorgers krijgen aan het begin van het 

schooljaar hun eigen inloggegevens voor Magister en 

kunnen dan dezelfde gegevens zien als jij.

Naast Magister communiceer je bij ons ook via Microsoft 

Teams met je coach of docent.

Coach
Alle leerlingen bij ons op school 

hebben een eigen coach. Als het 

goed is, heb je die van jou ontmoet 

op de kennismakingsdag. De coach 

is jouw aanspreekpunt bij ons op 

school (en ook dat van je ouders 

of verzorgers). Je spreekt je coach 

regelmatig. En als je vragen hebt, 

kun je natuurlijk altijd bij hem of 

haar terecht!

Gym
Iedereen volgt bij ons het vak gym. Eigenlijk heet dat 

vak Lichamelijke Opvoeding (afgekort LO). Je kunt 

ervan uit gaan dat je tot de herfstvakantie (en na 

de meivakantie) buiten op het veld les hebt. Na de 

herfstvakantie sport je in één van de gymzalen. 
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Ziek en verlof
Ziekmeldingen moeten tussen 7.40 en 8.30 uur worden doorgegeven. 

Dat kan via het telefoonnummer (0513) 48 21 66.

Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek of voor het aanvragen van 

bijzonder verlof moeten je ouders/verzorgers een formulier invullen. Deze formulieren 

dienen voor het verlof bij de brugklascoördinator (zie laatste pagina) te worden 

ingeleverd. Deze formulieren zijn te vinden onder het kopje downloads (onder praktisch) 

op onze website: www. pleinjoure.nl.

Lestijden
De maatwerkzone duurt 45 minuten, 

de keuzezone en de vaklessen in de 

leerzone duren 60 minuten.  

*De maatwerkzone staat in principe 

ingepland op het eerste lesuur, maar 

het kan voorkomen dat dit op een 

ander uur wordt ingeroosterd. 

De keuzezone is twee keer per week.

Les 1 (maatwerkzone*) 8.15 – 9.00 uur

Les 2  9.00 – 10.00 uur

Pauze  10.00 – 10.20 uur

Les 3  10.20 – 11.20 uur

Les 4  11.20 – 12.20 uur

Pauze  12.20 - 12.50 uur

Les 5  12.50 – 13.50 uur

Les 6  13.50 – 14.50 uur

Les 7  14.50 - 15.50 uur

leinJoure
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Zomervakantie   16 juli t/m 28 augustus

Herfstvakantie   15 oktober t/m 23 oktober  

Kerstvakantie    24 december t/m 8 januari 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart

Goede Vrijdag, leerlingen vrij 7 april 

Tweede Paasdag, leerlingen vrij 10 april    

Meivakantie     22 april t/m 7 mei   

Koningsdag (in meivakantie)  27 april    

Bevrijdingsdag (in meivakantie) 5 mei    

Hemelvaart, leerlingen vrij  18 mei 

Dag na Hemelvaart, leerlingen vrij 19 mei    

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 29 mei    

Zomervakantie    22 juli t/m 3 september  

Vakanties

Agenda eerste weken
Studiedag (leerlingen vrij)  maandag 29 augustus

Introductiedag 1   dinsdag 30 augustus

Introductiedag 2 en schoolfeest       woensdag 31 augustus

Start lessen (alle klassen)  donderdag 1 september

Schoolfotograaf   woensdag 7 september   

Informatieavond ouders  dinsdag 20 september 
(thema: Leren Leren) 

Informatieavond dyslexie  dinsdag 20 september 
(voor ouders/verzorgers met een kind met dyslexie)  

Studiedag (leerlingen vrij)  donderdag 22 september    

LOC-gesprekken    dinsdag 27 september
(leerling-ouder-coach)  

Herfstvakantie   15 t/m 23 oktober
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Brugklascoördinator
Ben je langdurig ziek? Wil je buiten 

de vakanties een paar dagen op 

vakantie? Ben je te vaak te laat 

gekomen? Bij deze vragen krijg je te 

maken met de brugklascoördinator. 

De brugklascoördinator zorgt 

samen met de coach voor een goed 

verloop van het schooljaar. De 

brugklascoördinator vind je op de 

eerste verdieping, naast lokaal 1.13.

Ondersteuningscoördinator 
Soms heb je meer zorg/ondersteuning 

nodig dan de coach en vakdocenten 

kunnen bieden. Op dat moment komt 

de ondersteuningscoördinator in 

beeld. De ondersteuningscoördinator 

kijkt verder en probeert te 

achterhalen welke ondersteuning je 

nodig hebt. Je vindt hem op de eerste 

verdieping tegenover lokaal 1.14

Meneer
Marco Schots

Meneer
Sybryn van Wieren


